
IS
SN

 1
64

4-
51

12

NOWE TYSIĄCLECIE
NUMER 10, 11, 12 (49) PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ  2007

KWARTALNIK PARAFII ODKUPICIELA ŚWIATA WE WROCŁAWIU



Tablice fundacyjne Kościoła � Pomnika 1000-lecia



3NOWE TYSIĄCLECIE � 10, 11, 12 (49) / 2007

SPIS TREŚCI

NOWE TYSIĄCLECIE
Numer 10, 11, 12 (49) /2007

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Ks. Adrian Horak, 

Ks. Stanisław Stelmaszek (opiekun), 
Stale współpracują: Czesław August, 

Anna Kieres, Andrzej Krasowski

Adres redakcji
ul. Macedońska 2, 51-113 Wrocław

tel./fax (71) 327 50 45, 
fax (71) 327 50 45 w. 31

WYDAWCA
ParaÞ a Rzymskokatolicka 

pw. Odkupiciela Świata
ul. Macedońska 2, 51-113 Wrocław

tel./fax (71) 327 50 45 

Drukarnia:
Studio Graphito

graphito@poczta.wp.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do 
wykonywania skrótów i zmian w materia-
łach przeznaczonych do publikacji. Listy 
oraz materiały autorskie prosimy przeka-
zywać przez współpracowników pisma.

Architektura wnętrza kościoła ................ 4

Betlejemskie światło pokoju
� 17 lat jest wśród nas . .......................... 6

SOS dla ziemi świętej ............................. 8

Fundatorzy i darczyńcy 2007 rok ........... 9

Budowniczowie naszego kościoła ........ 10

Wydarzenia w paraÞ alnym 
klubie sportowym tęcza ........................ 12

Plan wizyty duszpasterskiej
na rok 2007/2008 ................................. 13

Hej kolęda, kolęda ................................ 13

Pielgrzymka do Jordanii, Syrii, Izraela . 14

Komunikat ............................................. 15

Wyjazd na Ukrainę śladami trylogii  ..... 16

Program pielgrzymki do Fatimy ............ 17

Życzenia
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło (Iz 9, 1)

Światło oznacza poznanie, wskazuje prawdę, która jest przeciwieństwem mro-
ku, kłamstwa i niewiedzy. Światło dające ciepło oznacza także miłość. Gdzie jest 
miłość � jest światło; gdzie jest nienawiść- tam panuje ciemność. Boża obietni-
ca zrealizowana została w przyjściu Jezusa Chrystusa. W betlejemskiej stajen-
ce ukazała się światłość wielka. To Chrystus jest światłością prawdziwą, która 
oświeca każdego człowieka. Życzę Wszystkim, paraÞ anom i czytelnikom, aby 
Betlejemskie Światło oświetlało wszystkie Wasze drogi, plany i dzieła. A atmo-
sfera betlejemskiej nocy na stale zagościła w rodzinach. 

Ks. Proboszcz
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Architektura wnętrza kościoła

Wnętrze naszego kościoła paraÞ alnego 
zaprojektowała siostra Maristella Sie-

nicka, projektantka wnętrz wielu kościołów 
w Polsce i Europie. Jest absolwentką wydzia-
łu architektury Politechniki Mediolańskiej 
i wydziału Teologii Pastoralnej o kierunku 
liturgicznym na Uniwersytecie w Mediolanie. 
Jest członkiem pracowni artystycznej Domus 
Dei w Rzymie. Pracuje zgodnie z charyzma-
tem swojego Zgromadzenia Sióstr Uczennic 
Boskiego Mistrza. Zgromadzenie to troszczy 
się o piękno kultu Bożego i sprawowanej Li-
turgii oraz uczestniczy w nieustannej modli-
twie Eucharystycznej za cały Kościół Święty. 

Poniżej przedstawiamy kryteria, które sio-
stra Maristella uwzględnia przy projektowaniu 
wnętrza każdego kościoła, również naszego.

Budowanie kościołów 
a rozwój cywilizacyjny

Kościół to Oblubienica przyozdobiona 
dla swego Oblubieńca ( Ap. 21, 2). Budynek 
przeznaczony do kultu religijnego powinien 
więc odzwierciedlać piękno tej Oblubienicy, 
przyozdobionej klejnotami. Jest to już jakaś 
wskazówka co do wyboru materiałów w wy-
posażeniu kaplic i kościołów. Nie wyobraża-
my chyba sobie panny młodej w połatanej 
sukni, z plastikowym pierścionkiem i sztucz-
nymi kwiatami przy ołtarzu. Jezus na uczcie 
weselnej daje dobre wino gościom weselnym, 
a przecież każde spotkanie liturgiczne jest 
taką ucztą. Piękno więc to nie przepych sam 
w sobie ale dobre poczucie gustu i wartości.

Historia pokazuje że kościół jako bu-
dynek sakralny był zawsze ściśle związany 
z całym życiem społecznym. Kościół był za-
wsze syntezą postępu naukowego, wiary, po-
bożności ludowej, rozwoju teologii, liturgii 

i sztuki. W czasach degradacji kultury nigdy 
nie powstał nowy model przestrzeni sakral-
nej. Wtedy zazwyczaj reprodukowano stare 
wzory postępowania utrwalone w pamięci. 
Dzisiejsze społeczeństwo jest określone teo-
rią chaosu, a sytuacja w której żyjemy jest 
trudna do określenia i opisania. Upadły sta-
re systemy rządzenia i pojmowania świata. 
Rozwój nauki i informatyki nie ułatwia two-
rzenia nowych, pewnych modeli zachowań. 

Byłoby rzeczą dobrą, aby architekci pra-
cujący przy budowie kościołów posiadali rów-
nież ogólną wiedzę teologiczną, a kapłani byli 
zapoznawani z historią i znaczeniem teolo-
gicznym symboli architektonicznych. Zapew-
niłoby to harmonijną współpracę i uniknięcie 
banalizowania rzeczywistości. A wspólnoty 
paraÞ alne powinny pamiętać o modlitewnym 
wspieraniu tych, którzy poprzez projekto-
wanie starają się przybliżyć tajemnice wiary 
i ukazać je w widzialnych znakach.

Czym jest dzisiejszy budynek sakralny? 

Budynek sakralny jest zwierciadłem dzi-
siejszego społeczeństwa. Kiedy narzekamy 
na pustkę, brak gustu, chaos, czyż nie należy 
przyznać, że taki jest dzisiejszy świat? Stare, 
wypracowane przez lata normy postępowania 
już nie funkcjonują, a przemiany społeczne 
są zbyt szybkie, aby powstały nowe. Nie ma 
więc w danym momencie wypracowanego 
paradygmatu, nie ma formy do naśladowania, 
pozostaje ona zostawiona twórczej inwencji 
architekta, który oddaje ducha czasu. Należy 
pamiętać, że budynek sakralny służy liturgii. 
Liturgia, teologia i duchowość są fundamen-
tem każdego kościoła. Jest nie do pomyśle-
nia, aby budynek sakralny był budowany bez 
konsultacji ekipy ekspertów w danej dziedzi-
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nie. Budynek przeznaczony do kultu religij-
nego powinien być na pierwszym miejscu 
funkcjonalny, łatwy do utrzymania. Niektóre 
formy architektoniczne sprawiają prawdziwe 
problemy w naszym polskim klimacie i wy-
magają ogromnego nakładu pieniędzy, aby je 
później utrzymać i konserwować. 

Jakie powinno być wnętrze 
współczesnego kościoła?

Wnętrze kościoła powinno być szla-
chetne, dobrane kolorystycznie. Podobnie 
oświetlenie, należy obecnie do najważniej-
szych elementów projektu. Pozwala ono 
na uzyskanie klimatu ciepła i modlitwy. 
Nie w każdym pomieszczeniu tradycyjne 
świeczniki zdają egzamin. 

Budowa obiektu sakralnego powinna 
rozpoczynać się od wnętrza, czyli od ołta-
rza. Ołtarz według Soboru Watykańskiego 
II jest centralnym miejscem tej przestrzeni. 
Nie można budować tylko estetycznej bryły, 
aby później zastanawiać się, w jaki sposób 
aranżować przestrzeń i czym wypełnić puste 
wysokie ściany, gdzie umieścić tabernaku-
lum i obrazy świętych. Celebracja liturgiczna 
dyktuje proporcje i zależności poszczególnych 
części budynku. Symbole, którym się chce 
podporządkować budynek sakralny nie po-
winny być zbyt abstrakcyjne dla naszej wia-
ry chrześcijańskiej. [W starożytności przede 
wszystkim wnętrze kościoła wyrażało głębię 
wiary i przybliżało jej tajemnice.] Nie każde 
wnętrze kościoła wyraża Radosną Nowinę 
głoszoną przez Jezusa Chrystusa. I chociaż 
wnętrza z surowego betonu, czy z małą iloś-
cią okien mogą mieć swój urok estetyczny, to 
jednak nie zawsze interpretują istotę naszej 
wiary, wypełnionej nadzieją i radością. Ist-
nieje jakieś ogólne pojęcie piękna, które każ-
dy z nas jest zdolny dostrzec; nie może więc 
ono być zarezerwowane tylko dla znawców. 

Prezbiterium

Prezbiterium, tak jak w pierwszych wie-
kach chrześcijaństwa, jest dedykowane Trój-
cy Świętej. Ołtarz nadal symbolizuje Jezusa 
Chrystusa, ściana główna � Boga Ojca. Tra-
dycja polska utrzymuje centralną pozycję ta-
bernakulum, choć w wielu kościołach są już 
inne rozwiązania, gdzie jest wyrażony cały 
szacunek do Najświętszego Sakramentu, 
gdzie jest ono dobrze widoczne, a jednocześ-
nie nie koliduje z celebracją Eucharystii. 
Ściana główna już w swojej strukturze 

architektonicznej powinna być pomyślana 
w taki sposób, aby sama w sobie tworzyła 
już dekorację. Kiedy pozostają ogromne pła-
skie powierzchnie należy interweniować in-
nymi elementami dekoracyjnymi, aby nadać 
pewien wymiar estetyczny danej powierzch-
ni. Prezbiterium powinno być przestrzenne, 
przygotowane do ruchu procesyjnego w cza-
sie Mszy św. Przestrzeń powinna być tak za-
planowana, aby dać możliwość swobodnego 
przejścia celebransa i służby liturgicznej wo-
kół ołtarza. Kościół paraÞ alny jest obrazem 
obecnej teologii. Prezbiterium jest podwyż-
szane jedynie ze względu na widoczność, 
a istniejące schody nie powinny utrudniać 
kontaktu z ludem w auli. 

Istotne jest właściwe zaprojektowanie 
miejsca ambony, która jest symbolem Zmar-
twychwstania Jezusa, stąd w prezbiterium 
powinna być lekko wysunięta w stronę ludu. 
Jest ważne zaplanowanie miejsce dla cele-
bransa. Powinno to być miejsce godne, z do-
brą widocznością i kontaktem wizualnym 
z całą aulą. To miejsce też symbolizuje Je-
zusa Chrystusa, który podchodzi do ołtarza, 
aby złożyć oÞ arę. W pełnym porządku pla-
nuje się też miejsce dla służby liturgicznej.

(tekst nieautoryzowany, wybrany przez re-
dakcję NT z materiałów udostępnionych przez 
S. Maristellę) 
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Światło Pokoju w tym roku zostało za-
palone 28 listopada przez 10-letnią 

Elizabeth w Grocie Narodzenia Pańskiego 
w Betlejem. Dwa dni później zostało ode-
brane przez pielgrzymów z Austrii. Przed-
stawiciele Radia i Telewizji Linz będący 
w tej grupie przewieźli je autobusem do Tel 
Awiwu, następnie samolotem austriackich 
linii lotniczych do Linzu w Górnej Austrii. 
Stamtąd przewieziono Płomień do Wied-

nia, z którego skauci z całej Europy roz-
wieźli do swoich krajów. Polscy harcerze 
odebrali Betlejemskie Światło Pokoju od 
skautów słowackich na przejściu granicz-
nym na Łysej Polanie. Za pośrednictwem 
młodych ludzi ze Związku Harcerstwa 
Polskiego traÞ ł w całej Polsce do kościo-
łów, urzędów, szkół, szpitali i naszych do-
mostw. Od nas Płomień dotarł również na 
Ukrainę, Litwę i Białoruś.

Betlejemskie Światło jest sym-
bolem pokoju na całym świecie i po-
rozumienia między narodami, gdzie 
konß ikty i uprzedzenia nie istnieją. 
Ogień sprzyja rozprzestrzenianiu 
przyjaźni i braterstwa wśród ludzi, 
jednoczy ich i sprawdza w chwi-
li próby. Przykładem może być 
współpraca skautów palestyńskich 
i izraelskich, gdy napięte stosunki 
miedzy ich narodami uniemożliwiły 
nikomu z Austrii przejęcia Światła 
w Betlejem. Wtedy dzieci izraelskie 
wsparte młodymi palestyńczykami 
przewoziły Płomień do Tel Awiwu 
lub od razu do Wiednia. 

Twórca światowego skautingu 
Robert Baden-Powell powiedział: 
�Posłannictwem moim jest rozprze-
strzenianie przyjaźni i braterstwa na 
całym świecie�. Współcześnie, każ-
dy skaut, czy harcerz odnosi się do 
tego poprzez służbę drugiemu czło-
wiekowi. W tym zamierzeniu po-
maga właśnie Betlejemskie Światło 
Pokoju, niosąc je, między innymi, 

Betlejemskie Światło Pokoju
� 17 lat jest wśród nas 
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realizują zamierzenia Naczelnego Skauta. 
Przy Ogniu ustają konß ikty, ludzie pró-
bują się porozumieć na stopie pokojowej, 
czy też pomagać potrzebującym. Swoją 
postawą zmieniają oblicze Ziemi ukazu-
jąc innym ludziom, że istnieje pokój i bra-
terstwo we współczesnym świecie.

Skąd się wziął Płomień? W 1986r. 
Austriackie Radio i Telewizja (ORF) 
w Linzu zainicjowała Akcję Betlejem-
skie Światło Pokoju. Miało to być podzię-
kowanie za okazaną pomoc przy organi-
zowaniu akcji charytatywnej mającej na 
celu zebrania darów dla dzieci niepełno-
sprawnych i osób potrzebujących. Nada-
no jej nazwę �Światło w ciemności�. Rok 
później patronat przejęty został przez 
skautów austriackich. Oni to roznosili 
Płomień z Betlejem po swoim kraju, roz-
przestrzeniając ideę pokoju i braterstwa. 
Trwa to już 17 lat.

Z pośród dzieci działających charyta-
tywnie stacja ORF wybiera dziewczyn-
kę lub chłopca , które to odbiera Światło 
z Groty Narodzenia Pańskiego. Ogień 
transportowany jest do Wiednia, gdzie na 
nabożeństwie ekumenicznym przekazy-
wany jest mieszkańcom i przedstawicie-

lom organizacji skautowych z krajów eu-
ropejskich. Od początku Polska otrzymuje 
Światło za pośrednictwem skautów sło-
wackich, odbywa się to na Łysej Polanie 
w Tatrach. Stamtąd traÞ a do Krakowa, na 
Jasną Górę, do Warszawy. W stolicy har-
cerze dzielą się nim z władzami kościelny-

mi i państwowymi. Stąd przedstawi-
ciele środowisk harcerskich rozwożą 
Betlejemskie Światło Pokoju po całej 
Polsce. Wędruje ono na północ od nas 
i na wschód za granice kraju � na Li-
twę, Ukrainę i Białoruś.

Grzegorz Osumek (harcerz orli)

wykorzystano:
� Broszura Betlejemskie Światło Pokoju 

2003 � pdf
� materiały www.swiatlo.zhp.pl
� materiały Działu Promocji ZHP fotoar-

chiwum.wp_gk.zhp.pl
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Ziemia Święta, tu urodził się, żył, nauczał, 
umarł i zmartwychwstał Jezus Chry-

stus. Od początku chrześcijaństwa, a więc 
od ponad 2000 lat żyją tu kolejne pokolenia 
rodzin chrześcijańskich. Dziś ich obecność 
w Ziemi Świętej jest poważnie zagrożona. 

Patriarcha Jerozolimy, Michael Sabbah 
skierował apel do wszystkich katolików 
w Polsce. �Dziś potrzeba mocnego wspar-
cia naszej religii w Ziemi Świętej, potrze-
ba inicjatywy, która wesprze chrześcijan 
tej ziemi. Wasza kampania SOS dla Ziemi 
Świętej wspaniale wpisuje się w tę inicja-
tywę�. Od czasu gdy w 1948 roku powsta-
ło państwo Izrael trzy czwarte chrześcijan 
uciekło z Ziemi Świętej lub zostało z niej 
usuniętych siłą. 

W Jerozolimie żyje ich zaledwie 7 ty-
sięcy (60 lat temu było ich tu 45 tysięcy), 
a razem z Autonomią Palestyńską ich liczba 
w przybliżeniu wynosi tylko 150 tysięcy, to 
2% populacji. Dziś chrześcijanom żyje się 
tu bardzo ciężko. Pod naporem władz Au-
tonomii zamykane są chrześcijańskie sta-
cje radiowe i telewizyjne, pod presją fana-
tycznych muzułmanów istnieje zagrożenie 
pobiciem, a nawet śmiercią, bo fanatycy 
postrzegają chrześcijan, którzy są w więk-
szości Arabami jako odszczepieńców. 

Z powodu długiego i betonowego muru 
chrześcijanie żyją odgrodzeni od świata ze-
wnętrznego jak w klatce, nie mogąc się na-
wet przemieszczać po swoim kraju, są Ara-
bami, a więc dla Izraelczyków podejrzani 
są o terroryzm. Mur utrudnia codzienne 
życie, nie mogą w wyniku ciągłych kontro-
li i przejść granicznych docierać do swoich 
miejsc pracy, dlatego je tracą. 

W Autonomii Palestyńskiej nikt ich 
jednak nie zatrudnia, bo nie są muzuł-
manami. Dodatkowo nasila się wrogość 
pomiędzy dwoma walczącymi obozami, 
izraelskim i palestyńskim, a to dotyka 
najsłabszych, którzy nie uczestniczą w tej 
wojnie, są to chrześcijanie stanowiący bez-
bronną mniejszość, oni po prostu nie mają 
nikogo oprócz nas. Dlatego o nich pamię-
tajmy, bo takich rodzin katolickich z Bet-
lejem są wciąż tysiące. 

Dzięki naszej inicjatywie, kampanii 
SOS dla Ziemi Świętej mają pracę i tę świa-
domość, że jest ktoś, kto o nich pamięta. 
Mając błogosławieństwo Ojca Świętego, 
Benedykta XVI i zachętę do realizacji 
wsparcia egzystencjalnego dla chrześcijan 
na Bliskim Wschodzie pragniemy oÞ aro-
wać również Państwu tę możliwość. 

Jest nią kampania SOS dla Ziemi Świętej.
�Nigdy nie zostawimy naszej ziemi, 

tu urodził się mój ojciec i umarł, stąd po-
chodzą moi przodkowie, a w tym mieście 
urodził się nasz Bóg, Jezus Chrystus. Nie, 
nigdy nie opuścimy naszej ziemi, chociaż 
jest nam coraz trudniej żyć�. 

Carlosowi, którego matka pochodzi 
z jednego z krajów Ameryki Łacińskiej, 
a ojciec z Palestyny podczas wypowiada-
nia tych słów zakręciły się łzy w oczach. 
Opowiada o wielkiej emigracji chrześcijan 
z Ziemi Świętej. Cała rodzina uciekła do 
Ameryki Południowej, bracia, którzy na 
nowo ułożyli sobie życie wciąż zachęcają 
go do wyjazdu, ale on jest uparty. Wszy-
scy jego sąsiedzi, którzy w większości byli 
chrześcijanami zostawili swoje domy i uda-
li się na emigrację... on został. 

SOS dla Ziemi Świętej
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W tej chwili jego sześcioosobowa ro-
dzina to jedyni chrześcijanie w tej dzielni-
cy Betlejem. Dookoła muzułmanie. Proces 
emigracji chrześcijan i nowej kolonizacji 
trwał zaledwie 5 lat. �Jest ciężko, żyjemy 
w napięciu, nagle staliśmy się obcy, na na-
szej ziemi od tysiącleci to była nasza zie-
mia, teraz jestem tu sam�. Pytany czy się 
boi spełnienia gróźb nowych sąsiadów od-
powiada z błyskiem w oku: �Oddałem sie-
bie i swoją rodzinę Jezusowi, czego mam 
się obawiać?� 

Wnętrze domu jest ubogie, rodzina 
Carlosa żyje skromnie, ale są dumni, że 
uczciwie pracują na życie. Synowie, matka 
i babcia pracują przy wyrobie różańców. 
Muszą, to ich jedyny dochód. Muzułmanie 
są Þ nansowani przez bogate kraje arabskie, 
osadnicy żydowscy przez Izrael, tylko oni 
nie mają wsparcia egzystencjalnego. To 
wciąż te same słowa, pełne żalu, zdziwie-
nia, i wciąż ten sam apel, z jakim można 
się spotkać w środowisku chrześcijan: �Nie 
chcemy od was pieniędzy, ale możecie dać 
nam pracę, jeśli wy, katolicy zapomnicie 
o nas, to kto będzie o nas pamiętać?� 

Podobne zdania wypowiadają wszy-
scy spotkani. Kochani, prosimy was wraz 
z nimi, pamiętajcie o nich, dla wielu z nich 
kupno przez nas różańca czy ozdóbki cho-
inkowej, to wciąż jedyna forma doÞ nanso-
wania i zagwarantowanie chleba na kolejny 
dzień. Dzięki nam mogą pracować i zara-
biać uczciwie na swoje utrzymanie. Dajmy 
im wspólnie tę możliwość! 

Pomoc Kościołowi w Potrzebie
02-595 Warszawa, 
ul. Puławska 95, 
Tel./Fax: +48 22 845 17 09
ING Bank Śląski o/Warszawa 
31 1050 1025 1000 0022 8674 7759

FUNDATORZY
I DARCZYŃCY

2007 rok

Państwo Maria i Maciej Juchowie 
ufundowali ołtarz

Pan Wiesław Kilian i Andrzej Jaroch 
ufundowali chrzcielnicę

Pani Anna Krawczyk 
ufundowała wewnętrzne 
naczynie do chrzcielnicy

Pani Krystyna Maciak 
ufundowała mozaikę w ołtarzu

Pani Wanda Grygiel ufundowa-
ła ramę do obrazu Pana Jezusa 
Miłosiernego

�

�

�

�

�

Wszystkim OÞ arodawcom i Dobro-
czyńcom za modlitwę, za oÞ ary, za daro-
wany czas i pracę na rzecz tego kościoła 
szczególnie w dziele urządzania prezbite-
rium i Kaplic bocznych

Wszystkim z całego serca serdecznie 
i gorąco dziękujemy za gest życzliwości 
i oÞ arności na rzecz tej paraÞ i, a Odku-
piciel Świata niech pobłogosławi każdy 
dzień przeżywany w rodzinie, w samot-
ności i wśród zgiełku współczesnego 
świata. 

W imieniu całej wspólnoty paraÞ al-
nej i w imieniu własnym

Ks. Stanisław Stelmaszek 
� proboszcz
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�Próżno się trudziłem, na darmo i na 
nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest 
u Pana i moja nagroda u Boga mego� (Iz.)

To słowa wyjęte ze Starego Testamen-
tu, a ponieważ przesłanie Biblii jest 

ponadczasowe, skierowane jest również do 
dzisiejszych wydarzeń i do każdego z nas. 
Zatem powinniśmy przyjąć jako rzecz pew-
ną, że bez akceptacji Boga, bez pomocy 
Bożej nie osiągniemy żadnego celu, a już 
z pewnością miłego Panu Bogu.

2000 lat temu Bóg posłał Jana Chrzci-
ciela do ludu wybranego, aby pomógł jego 
dzieciom zrozumieć Słowo Boże, które 
w kilka miesięcy później objawiło się Cia-
łem i zamieszkało między ludźmi.

Czytamy w Ewangelii o owocach, jakie 
przyniosło posłannictwo Jana Chrzcicie-
la. Dzisiaj odczuwamy pozytywne skutki 
I pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, 
zakończonej głęboką modlitwą papieża 
Polaka: �Niech zstąpi Duch Twój...� Wie-
rzymy, że równie wielkie będą owoce ubie-
głorocznej pielgrzymki Benedykta XVI 
do Polski, i jego wołanie, �Bądźcie mocni 
w wierze�. To są wielkie wydarzenia w hi-
storii naszego narodu.

Poza tymi, historycznymi wydarzeniami, 
niekiedy jest nam dane przeżywać wielkie 
wydarzenia w skali naszej małej Ojczyzny, 
na osiedlu lub w paraÞ i (paraÞ a w języku 
greckim znaczy sąsiedztwo, zamieszkiwanie 
w pobliżu). 24 listopada 2007 r. w naszym 
kościele, który jest jednym z najnowszych 
kościołów we Wrocławiu, wybudowanym 
na przełomie tysiącleci II i III, przeżywali-
śmy uroczystość poświęcenia jego wnętrza, 
w tym ołtarza, prezbiterium i chrzcielnicy.

Budowniczowie naszego kościoła
Ks. Proboszcz w słowie powitalnym 

skierowanym do metropolity wrocław-
skiego ks. arcybiskupa Mariana Gołę-
biewskiego, zaproszonych gości i do nas 
paraÞ an powiedział �...już ponad 2000 lat 
trwa budowanie Chrystusowego Kościoła 
z �żywych kamieni�. Również my, poko-
lenie przełomu wieków XX i XXI, żyjące 
w 1000-letnim Wrocławiu, dostało szansę 
włączenia się do tej, wielkiej wspólnoty 
Kościoła. Wzorem naszych ojców w wie-
rze, także budujemy Przybytek Pana miesz-
kającego w Najświętszym Sakramencie; 
budujemy Dom Boży � miejsce kultu reli-
gijnego. Wznosimy go wielkim wysiłkiem 
i poświęceniem, licząc przede wszystkim 
na Bożą pomoc, ale i na życzliwość ludzi. 
Dzięki takiemu wsparciu doczekaliśmy 
dnia, w którym pragniemy poświęcić owoc 
naszej pracy� I dalej �...Serdecznie witam 
tych wszystkich, którzy w architekturze 
i murach tego kościoła zawarli swój inte-
lekt i myśl, pot i wiele tysięcy godzin pracy, 
oÞ arność i wspaniałomyślność; wśród nich 
witam projektantów kościoła, inżynierów 
nadzoru budowlanego, dyrektorów i preze-
sów Þ rm wykonawczych, serdecznie witam 
oÞ arodawców i fundatorów, oraz oddanych 
temu kościołowi wolontariuszy � paraÞ an�.

Mówiąc o ludziach oddanych naszej 
świątyni, ks. Proboszcz w szczególny spo-
sób chciał podkreślić udział tych osób, któ-
re w szczególny sposób przyczyniły się do 
wybudowania naszej świątyni paraÞ alnej. 

My, paraÞ anie z Polanki, w szczegól-
ny sposób powinniśmy naszą wdzięczność 
kierować do tych, na których zawsze moż-
na było polegać, czyli dość ograniczonej 
grupie panów, którzy od 12 lat przez wiele 
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dni i miesięcy w roku przychodzili na plac 
budowy kościoła, wykonując mniej lub bar-
dziej wyspecjalizowane prace budowlane. 
�Zapraszam Panów...�, to często powtarza-
na w ogłoszeniach paraÞ alnych prośba ks. 
Proboszcza o przybycie w określonym dniu 
do prac przy wykopach pod fundamenty, 
a później ich wylewaniu, do rozładunku 
cegieł i desek, pomocy góralom-murarzom, 
wznoszącym mury kościoła, a także do po-
mocy przy zainstalowaniu więźby dacho-
wej i pokrycia dachu. To oni, Panowie z pa-
raÞ i wykonywali żmudne, niewidoczne na 
pierwszy rzut oka, prace wykończeniowe 
w nawach i podziemiu kościoła, przy trans-
porcie tysięcy ton materiałów na wyższe 
kondygnacje wież i bardzo żmudnym mon-
tażu i demontażu rusztowań potrzebnych 
do położenia tynków na ścianach i pomalo-
waniu ścian. Przez dwanaście lat spotykali-
śmy panów: Kazimierza Srokę, Jana Kwiat-
kowskiego, Eugeniusza PerÞ kowskiego, 
Zenona Bawolskiego, Józefa Łaszczycha, 
Romana Suwarę, Zygmunta Przekwasa, 
Franciszka Budoja, Edwarda Milewskiego, 
Krzysztofa Dziadosza, Marka Guta, Ry-
szarda Krzeszewskiego, Andrzeja Micha-
laka, Janusza Gawła. Wiele setek i tysiące 
godzin przepracowali: Kazimierz Pietrasz-
ko, Władysław Mitoraj, Jan Kalota, Janusz 
Włodarczyk, Roman Korniak, Piotr Mateu-
siak, Paweł i Andrzej Brożkowie, Stanisław 
Dziadosz i kilkunastu innych nie wymie-
nionych tu mężczyzn. Wierzymy, że swoją 
pracą przy kościele, drogę do Niebieskich 
Bram zbudowali sobie ś.p. Zenon Monieta 
i Jan Wągrowski, których Pan Bóg odwołał 
do siebie po ich, pełnym zawierzenia Bogu, 
pracowitym życiu.

Ks. Proboszcz, mówiąc o ludziach 
szczególnej zasługi dla naszego kościoła-
pomnika, kierował swoją wdzięczność do 

ponad 100 osobowej grupy Współpracow-
ników Rady ParaÞ alnej, naszych sąsiadów, 
którzy przez 10 lat z pokorą pukali do na-
szych drzwi, zbierając od paraÞ an comie-
sięczne cegiełki. Z tych, solidarnie zbie-
ranych cegiełek wybudowany został nasz 
kościół. Jakże nie wierzyć w niepojętą moc 
ludzkiej solidarności, która nie tylko skru-
szyła mury naszej niewoli ale także wyzwo-
liła wielka wolę wybudowania Przybytku 
Pana. W tym miejscu również wdzięczni 
jesteśmy tym z mieszkańców osiedli, nale-
żących do naszej paraÞ i, którzy, jak otwar-
cie deklarowali, nie będąc praktykującymi 
katolikami, uważali, że należy wesprzeć to 
wyjątkowe dzieło architektoniczne. To oni 
byli pomysłodawcami zbierania cegiełek. 
Przyjdźcie to dam na kościół � powiedziało 
kilku. Warto przypomnieć tę deklarację, od 
której zaczęła się akcja cegiełkowa. Dzisiaj, 
w duchu wielkiej wdzięczności, pamiętamy 
o tych naszych sąsiadach i darczyńcach 
spoza paraÞ i, którzy pomogli paraÞ anom 
z Polanki wybudować nasz kościół para-
Þ alny.

W naszej pamięci przewijają się kolejne 
etapy budowania kościoła; położenie moc-
nych fundamentów, postawienie wysokich 
murów, pierwsza Msza św. w pamiętną noc 
Betlejemską roku milenijnego w koście-
le � jeszcze bez dachu i w świetle pochodni, 
a później zwieńczenie murów dachem i wy-
lanie pierwszej posadzki, położenie tynków 
na surowych ścianach, a później zawiesze-
nie suÞ tu i pomalowanie ścian, i wreszcie, 
ważny etap prac przynależny dla każdej 
świątyni katolickiej wystrój prezbiterium.

Dzisiaj, z pokorną dumą patrzymy na to 
wspólne dzieło i wyrażamy naszą wielką 
wdzięczność Panu Bogu za wszelkie dobro 
otrzymane od biskupa Archidiecezji Wroc-
ławskiej i wszystkich budowniczych. 
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Ks. Proboszcz, na zakończenie uroczy-
stości poświęcenia wnętrza kościoła zwró-
cił się do nas paraÞ an z tymi słowami:

�...Wam drodzy moi paraÞ anie życzę, 
abyście jak najczęściej gromadzili się w tej 
świątyni � w każdym dniu, w każdą nie-
dzielę, upraszając Chrystusa Odkupiciela 
Świata o łaski tak bardzo potrzebne w bu-

dowaniu Jego Kościoła w Waszych sercach, 
Waszych rodzinach i na naszym osiedlu.

Zatem budujmy Kościół duchowy i nie 
ustawajmy w naszych dalszych staraniach 
o pełne dokończenie budowy naszego koś-
cioła paraÞ alnego. Wszak jeden i drugi wy-
magają jeszcze budowy.

C. August

Dzięki życzliwości ks. Proboszcza klub 
dysponuje własną salką, w której pro-

wadzone są zajęcia z tenisa stołowego. Za-
jęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 
1700�1900 wtorki, środy 1830�2030 oraz w so-
boty w godz. 1000�1200. Ponadto Klub bierze 
udział w rozgrywkach VI ligi Tenisa sto-
łowego i swoje mecze rozgrywka zarówno 
w salce przy dawnej kaplicy jak również wy-
jeżdża na mecze wyjazdowe np. do Trzebni-
cy, Prusie, Brzegu Dolnego.

W klubie zarejestrowanych jest 7 za-
wodników natomiast drużyna musi składać 
się z 4 graczy podczas prezentacji przedme-
czowej. 

Na zajęcia w salce za kaplicą przychodzi 
regularnie 10 osób są to już najwytrwalsi 
członkowie, którzy niezałamali rąk po nie-
uwzględnianiu przez dyrekcje szkół z nasze-
go osiedla naszych potrzeb, co do korzysta-
nia z sal gimnastycznych. Trzeba podkreślić, 
że salka za kaplicą jest nieogrzewana, dlate-
go mamy kłopoty w okresie zimowym.

Co roku z okazji Święta Niepodległości 
11 listopada organizujemy turniej tenisa sto-

W y d a r z e n i a
w ParaÞ alnym Klubie Sportowym Tęcza

łowego o mistrzostwo szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz w kategorii open. 

W okresie wakacji dwóch zawodników 
naszego klubu przebywało na międzynaro-
dowym obozie sportowym w Nowym Tar-
gu, gdzie swoje umiejętności mogli kształ-
cić w obecności zawodników z Niemiec, 
Litwy, Słowacji, Izraela, Szwecji, Irlandii.

Klub otrzymuje wsparcie z Þ rmy Spran-
di w postaci koszulek, dresów i butów i dla-
tego w lidze gra pod nazwą PKS Tęcza 
Sprandi Wrocław.

W lipcu dzięki przychylności ks. Pro-
boszcza klubowi został przekazany w zarząd 
teren, na którym za odpłatnością mogą par-
kować swoje samochody mieszkańcy osiedla 
zasilając w ten sposób konto klubowe.

Potrzeby są ogromne: przeciekający 
dach, który w tym roku udało się jeszcze 
jakoś, podłatać, ocieplić ściany, wymienić 
podsuÞ tkę.

Oprócz rozgrywek ligowych drużyna 
zostanie zgłoszona do rozgrywek o puchar 
Polski, który rusza na początku roku 2008.

Marek Gut 
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27.12. ul. Młynarska, Zaułek Rogoziński 
1, 2, 3, 4, 6, 8; Bałtycka, Obornicka 59, 61 
28.12. ul. Parnickiego 2 � 20 parzyste
29.12. ul. Parnickiego 7 � 23 nieparzyste 
30.12. ul. Ćwiczebna, Obornicka 185, 
187, 191, 193, 197 Dom Samotnej Matki
2.01. ul. Broniewskiego
3.01. ul. Obornicka 2 � 12 parzyste
4.01. ul. Obornicka 14 � 24 parzyste
5.01. ul. Obornicka 26 � 36 parzyste
07.01. ul. Zaułek Rogoziński 5, 5A, 5B, 7
08.01. ul. Zaułek Rogoziński 7A, 7B, 9, 11
9.01. ul. Zaułek Rogoziński 11A, 11B, 13
10.01. ul. Zaułek Rogoziński 15, 17, 19
11.01. ul. Obornicka 23 � 31 nieparzyste
12.01. ul. Obornicka 33 � 41 nieparzyste
13.01. ul. Obornicka 43 � 51 nieparzyste
14.01. ul. Obornicka 75 � 77 cały budynek
15.01. ul. Obornicka 113 cały blok, 115, 115A
16.01. ul. Obornicka 78 � 88 cały blok 
17.01. ul. Obornicka 92 � 106 parzyste 
18.01. ul. Żmigrodzka 22 � 32
19.01. ul. Żmigrodzka 34 � 42
20.01. ul. Żmigrodzka 44 � 54 
21.01. ul. Macedońska 1 � 9
22.01. ul. Macedońska 11 � 19
23.01. ul. Macedońska 21 � 29
24.01. ul. Macedońska 31 � 35
25.01. ul. Macedońska 37 � 41
26.01. ul. Na Polance 4, 6, 8

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ
NA ROK 2007/2008

27.01. ul. Na Polance blok nr 10
28.01. ul. Na Polance blok nr 12
29.01. ul. Na Polance blok nr 14 
30.01. Poprawki na życzenie

Wizytę duszpasterską w soboty i niedziele 
rozpoczynamy o godz. 1430

W pozostałe dni tygodnia o godz. 1600

Wierni, którzy pragną przyjąć kapłana z ko-
lędą powinni w dniu wizyty duszpasterskiej 
umieścić na drzwiach mieszkania kartkę 
lub oczekiwać kapłana osobiście. Tylko do 
drzwi oznaczonych w taki sposób zapuka 
ministrant.

•
•
•
•

Hej 
kolęda, kolęda

W tym roku tak, jak w latach poprzed-
nich, zaraz po świętach Bożego Narodze-
nia rozpoczniemy kolędowanie. Tradycją 
naszej paraÞ i stały się przedstawienia 
jasełkowe wystawiane 6 stycznia czyli 
w uroczystość Objawienia Pańskiego. Tym 
razem będą to kolędnicy przygotowani 
przez panie katechetki z SP-50 � Urszulę 
Dziedzicką i Małgorzatę Jedynak. Mali ak-
torzy � uczniowie z klasy czwartej dzielić 
się z nami będą radością Bożego Narodze-
nia poprzez śpiewanie kolęd, przedstawie-
nie jasełek. Po przedstawieniu dzieci zbio-
rą oÞ arę, która przeznaczona będzie na 
misje. Intencją tegorocznych kolędników 
misyjnych jest pomoc dzieciom z Peru.

Zespół Katechetów SP nr 50
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02.02. � zbiórka w Warszawie na lotni-
sku Okęcie (obok informacji głównej) 
o godz. 0500, wylot o godz. 0700, przy-
lot do Ammanu o godz. 11.25. Pano-
rama miasta � przejazd przez najważ-
niejsze dzielnice Ammanu, nocleg 
w Ammanie 

03.02. � przejazd do aramejskiej wio-
ski Maaloula (klasztor św. Tekli i św. 
Sergiusza), i sanktuarium maryjnego 
w Seydnaya, przejazd do stolicy Syrii � 
Damaszku � panorama miasta, nocleg. 

04.02. � zwiedzanie Damaszku ulica Pro-
sta, Brama św. Pawła, Dom Ananiasza, 
Meczet Omajadów, Kaukab (miejsce 
nawrócenia św. Pawła), przejazd do 
Tortosa � zwiedzanie Katedry NMP 
w Tortosa, zwiedzanie twierdzy krzy-
żowców � Klasztor św. Jerzego w Krak 
des Chevaliers, . nocleg 

05.02. � zwiedzanie Hama ( koła wodne 
Noria), przejazd do Samaan ( Bazy-
lika św. Szymona Słupnika), przejazd 
do Aleppo, nocleg 

06.02. � zwiedzanie Alleppo: cytadela, ba-
zar, karawanseraj, kościół 40-stu męczen-
ników, Katedra maronicka. Przejazd do 
Palmyry � ruiny starożytnych budowli 
i muzeum Palmyry: świątynia Bela, doli-
na grobów, teatr, muzeum. nocleg 

07.02. � przejazd przez Syrię, Jordanię, 
przekraczamy granicę z Izraelem, 
Przejazd do Tyberiady, nocleg 

08.02. � zwiedzanie Nazaretu � Bazylika 

PIELGRZYMKA DO JORDANII, 
SYRII, IZRAELA – 02.02 – 15. 02. 2008 r. 

Zwiastowania NMP, zwiedzanie Kany 
Galilejskiej � kościół na miejscu 
domu weselnego gdzie Jezus dokonał 
pierwszego cudu przemienienia wody 
w wino powrót do Tyberiady, nocleg 

09.02. � przejazd do miejsc nad Jeziorem 
Galilejskim upamiętniających wyda-
rzenia z życia Jezusa : Góra Błogosła-
wieństw z kaplicą upamiętniającą Ka-
zanie na Górze. Kościół upamiętniający 
cud rozmnożenia chleba i ryb, kościół 
ustanowienia �Prymatu Św. Piotra�, Ka-
farnaum, przejazd do Jerozolimy, nocleg 

10.02. � zwiedzanie wybranych miejsc 
w Jerozolimie: Droga Krzyżowa, Ba-
zylika Grobu Świętego, Kościół Za-
śnięcia NMP, Getsemani, nocleg 

11.02. � zwiedzanie Betanii � miejsce 
domu i grobu Łazarza, krótki przysta-
nek nad Morzem Martwym z możli-
wością kąpieli w morzu, przejazd do 
Ejlat, nocleg 

12.02. � wypoczynek w Ejlat, nocleg 
13.02. � przekraczamy granicę Jordanii 

w Akaba, Przejazd do Petry � zwie-
dzanie słynnego, wykutego w skałach 
miasta Nabatejczyków. Źródło Mojże-
sza, grób Arona. nocleg Petra 

14.02. � przejazd do Madaba słynącej 
z niezwykłej mozaiki z czasów bizan-
tyjskich � znajdującej się w kościele 
Św. Jerzego, a pochodzącej z VI w n.e. 
mapy Palestyny i Dolnego Egiptu. 
Wizyta na Górze Nebo � miejsce 
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skąd Mojżesz ujrzał Ziemię Obiecaną. 
Przejazd do Ammanu 

15.02. � odprawa na lotnisku w Ammanie 
o godz. 0100, wylot o godz. 0300 przy-
lot do Warszawy godz. 0600 

ŚWIADCZENIA zawarte w cenie: 
� przelot samolotem na trasie Warszawa 

� Amman � Warszawa 
� transfery autokarem w trakcie realizacji 

programu 
� opłaty wjazdowe do Jordanii i Izraela 
� wiza do Syrii 
� 12 noclegów � pokoje dwuosobowe 
� 12 śniadań 
� 13 obiadokolacji 
� bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
� ubezpieczenie KL i NNW 
� pilota � przewodnika 

CENA: 2500 zł. + 1000 USD 
UWAGA: przy wjeździe do Syrii 

w paszporcie nie można mieć żadnych 
izraelskich pieczątek !!! 

LIBAN: jeśli w czasie trwania piel-
grzymki będzie wystarczająco bezpiecznie 
można będzie wjechać do Libanu (zwie-
dzanie starożytnego Heliopolis z komplek-
sem świątyń, Tyru, Bejrutu, sanktuarium 
w Harrisa) dodatkowy koszt to 25 USD za 
wizę libańską � płatne na miejscu. 

Zapisy: w kancelarii paraÞ alnej ul. Ma-
cedońska 2 z wpłatą za przelot 2500 zł. 

Walutę wpłacamy po przylocie do 
Ammanu. Tel. 695 338 085 

Przy braku dostatecznego zaintereso-
wania pielgrzymką do dnia 02.01.2008 
roku wyjazd odwołujemy. 

Jestem właścicielem Þ rmy transportowej
TRANSEUROPA P.P.H.U.

od 1989 roku posiadającym licencję na 
wykonywanie transportu osobowego.

Oferuję usługi w zakresie transportu międzyna-
rodowego i krajowego, komfortowym autobusem 
marki NEOPLAN wysokopokładowym, posia-
dającym 40 miejsc, klimatyzację, WC, kuchnię, 
lodówkę, sejf oraz autobusem marki MERCE-
DES wysokopokładowym, posiadającym 53 
miejsca, klimatyzację, lodówkę, cafe bar, sejf.
Obsługuję: wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy 
integracyjne, wesela, turystykę szkolną i każ-
de inne wyjazdy na życzenie klienta.
Kontakt: +48 71 352 47 12; faks. +48 71 352 47 12; 
Tel. kom. +48 601 797 828; 
e-mail: gaweljanusz@wp.pl

REKLAMA

Uprzejmie informujemy, że dolnośląska 
policja prowadzi stały dobór kandydatów do 
służby w Policji. Osoby zainteresowane wstą-
pieniem do tej formacji powinny posiadać 
obywatelstwo polskie i nieposzlakowaną opi-
nię oraz co najmniej średnie wykształcenie.

Służba w Policji zapewnia stałe zatrud-
nienie i zarobki, atrakcyjne formy awansu 
i rozwoju zawodowego oraz daje satysfak-
cję wynikającą z wykonywania zawodu da-
rzonego dużym zaufaniem społecznym.

Bliższe informacje dotyczące etapów 
postępowania kwaliÞ kacyjnego i szcze-
gółów zatrudnienia dostępne są w Sekcji 
Kadr Komendy Miejskiej Policji we Wroc-
ławiu, tel. 071 7824154 oraz na stronie 
internetowej � www.dolnoslaska.policja.
gov.pl oraz www.policja.pl 

KOMUNIKAT
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10.IV. czwartek � godz. 20.00 wyjazd 
z parkingu przy kościele Odkupiciela 
Świata we Wrocławiu, ul. Macedońska 
2. Przejazd nocą. 

11.IV. piątek � Dojazd do Gródka Podol-
skiego. Obiadokolacja i nocleg. 

12.IV. sobota � Msza św., śniadanie i do-
jazd do Chocimia. Zwiedzanie Twier-
dzy i dojazd do Kamieńca Podolskie-
go. Zwiedzanie Kamieńca, Okopy 
Trójcy Św. i powrót na obiadokolację 
i nocleg do Gródka. 

13.IV. niedziela � Msza św., śniada-
nie i dojazd do Lwowa. Zwiedzanie 
Cmentarza Łyczakowskiego, spacer 
po Lwowie i nocny przejazd do kraju. 

14.IV. poniedziałek � Powrót do Wroc-
ławia w zależności od czasu przekro-
czenia granicy. 

ŚWIADCZENIA: 2 noclegi w Gród-
ku Podolskim ze śniadaniami i obiadoko-
lacjami. Pokoje 4, 5 osobowe, 2 prysznice, 
2 umywalki, 4 toalety. Pokoje na poddaszu 
�Domu Miłosierdzia�, gdzie funkcjonu-
je Dom Starców. Jedzenie bardzo dobre. 
Przejazd autokarem zachodnim z klimaty-
zacją, cafe-barem, lodówką. Opieka Pilota 
i Duszpasterza. Przewodnik w Chocimiu, 
Kamieńcu Podolskim, Lwowie ubezpie-
czenie we własnym zakresie!!! 

WYJAZD NA UKRAINĘ ŚLADAMI 
TRYLOGII 10–13 kwietnia 2008 rok

KOSZT: 330,00 zł 

ZAPISY: w zakrystii z wpłatą gwa-
rancyjną 200, 00 zł oraz podaniem per-
sonaliów: imię i nazwisko, adres za-
mieszkania, pesel, nr paszportu, telefon 
kontaktowy. 

UWAGA!!! Konieczny paszport 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA 
DO 30 ZE WZGLĘDU NA ILOŚĆ 

MIEJSC NOCLEGOWYCH 
NA UKRAINIE 

UWAGA!!! Organizator informu-
je o trudnych warunkach lokalowych, 
o ograniczonym dostępie do sanitariatów 
ze względu na ilość osób, o możliwym 
braku wody, o konieczności spania w po-
kojach 4, 5 osobowych. Te niedogodności 
jednak rekompensuje serdeczna atmosfe-
ra i możliwość zobaczenia prawdziwej hi-
storii Polski aż nad Dniestrem. 

Pozostałą kwotę 130 PLN wpłacamy 
do dnia 20 marca 2008 r. 

W przypadku rezygnacji z wyjazdu 
kwota gwarancyjna nie będzie zwraca-
na ze względu na konieczność pokrycia 
kosztów transportu. 

Tel. 071/ 327 50 45 
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20.04. � wyjazd w godzinach popołu-
dniowych, przejazd nocą przez Polskę, 
Niemcy 

21.04. � przejazd przez Niemcy, Francję, 
nocleg k. Genewy (ok.1300 km.) 

22.04. � przejazd przez Francję, zwiedza-
nie Carcasonne � najlepiej odrestauro-
wane średniowieczne miasto Francji 

Przejazd do Hiszpanii, nocleg k. Barcelo-
ny (ok. 750 km.) 

23.04. � przejazd przez Hiszpanię, nocleg 
k. Murcia (ok.700 km.) 

24.04. � przejazd przez Hiszpanię, Portu-
galię , nocleg k. Faro (ok. 850 km.) 

25.04. � 29.04. � pobyt wczasowy k. Faro, 
wypoczynek nad Oceanem Atlantyckim 
na plażach. Algarve � 4 noclegi k. Faro 

30.04. � zwiedzanie Lizbony � panorama 
miasta, Rossio, Dom rodzinny Św. An-
toniego, Katedra, Belem, Kościół Hie-
ronimitów, przejazd do Fatimy, nocleg 
w Fatimie (ok. 450 km.) 

01.05. � całodzienny pobyt w Fatimie 
� Sanktuarium, Droga Krzyżowa, noc-
leg w Fatimie 

02.05. � przejazd do Hiszpanii, nocleg k. 
Madrytu 

03.05. � przejazd przez Hiszpanię, zwie-
dzanie Bazyliki N.S. del Pilar w Sara-
gossie, nocleg k. Barcelony 

04.05. � przejazd przez Hiszpanię, Fran-

PROGRAM PIELGRZYMKI DO FATIMY
20.04.- 06.05.2008 r. 

cję, zwiedzanie Avignon � Katedra 
z grobowcami papieży, Ogrody Papie-
skie , Mury obronne Pałacu Papieskie-
go, słynny most Saint Benezet. Nocleg 
k. Genewy 

05.05. � przejazd przez Francję , Niemcy, 
przejazd nocą 

06.05. � przyjazd do kraju 

ŚWIADCZENIA: 
13 noclegów (pokoje 2 os.), 13 śniadań , 

12 obiadokolacji, Ubezpieczenie NW i KL 

Pilot � Przewodnik, autokar zachodni 
z klimatyzacją i barkiem. 

CENA: 3200, 00 zł. 

ZAPISY w kancelarii paraÞ alnej z gwa-
rancyjną wpłatą 1200, 00 zł. Tel. 071/327 50 
45. Pielgrzymka dojdzie do skutku przy 30 
osobach wyjeżdżających. 
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konto parafii:
Bank Millenium S.A.
28 1160 2202 0000 0000 6012 4586

konto ParaÞ alnego Zespołu 
Caritas: � 1% dla Caritas 
Bank Millenium S.A.
70 1160 2202 0000 0000 6012 4606

Msze św.
niedziela: 
730, 930, 1100, 1230, 1800 
święta zniesione: 630, 1000, 1800

dni powszednie: 630 i 1800

porządek wakacyjny:
niedziela: 
730, 930, 1100, 1230, 2030

dni powszednie: 700, 1800

Kancelaria parafialna:
pon., śr., pt. godz. 1700 � 1800

lipiec � sierpień: 
pt. 800 � 900 i 1700 � 1800

Spowiedź 
� 30 minut przed każdą mszą św.

Odwiedziny chorych 
- pierwszy piątek miesiąca od 800

Sakrament Chrztu św. 
� druga niedziela miesiąca na mszy 
św. o 1100

Nabożeństwa 
w ciągu tygodnia:

pon. godz. 1840 � katecheza 
 dla dorosłych
wt. godz. 1840 � różaniec
śr. godz. 1800 � nabożeństwo do 
 M.B. Nieustającej Pomocy
czw. godz. 1840 � 2000 � adoracja  
 Najśw. Sakramentu
pt. godz. 700 i 1840

 koronka do Bożego Miłosierdzia
pierwsza sobota miesiąca godz. 1800  
 � nabożeństwo fatimskie

Kurs przedmałżeński 
� rozpoczęcie: początek października 
i koniec lutego.

Dyżur charytatywny
 � wtorki i piątki od 1700 do 1800

KSIĘŻA:
Ks. Stanislaw Stelmaszek � proboszcz
Ks. Adrian Horak
Ks. Maciej Grochota

Zajrzyj na stronę naszej paraÞ i 
w internecie!!! 

�Nowe Tysiąclecie� � on line!!!

www.odkupiciel.archidiecezja.wroc.pl 

Parafia p.w. Odkupiciela Świata
51-113 Wrocław, ul. Macedońska 2, tel. 071/3275045

www.odkupiciel.archidiecezja.wroc.pl



19NOWE TYSIĄCLECIE � 10, 11, 12 (49) / 2007

Uroczystość poświęcenia wnętrza Kościoła.






